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(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
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Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om markeder for finansielle 
instrumenter og om ændring af forordning [EMIR] om OTC-derivater, centrale 
modparter og transaktionsregistre
(COM(2011)0652 – C7-0359/2011 – 2011/0296(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2011)0652),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C7-0359/2011),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 22. 
februar 20121,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelser fra 
Udviklingsudvalget og Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A7-0000/2012),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1
Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) For at gøre de europæiske markeder 
mere gennemsigtige og for at skabe 
ensartede konkurrencevilkår for de 

(7) For at gøre de europæiske markeder 
mere gennemsigtige og for at skabe 
ensartede konkurrencevilkår for de 

                                               
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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forskellige markedspladser, der tilbyder 
handelstjenesteydelser, er det nødvendigt at 
indføre en ny kategori af handelsfacilitet 
(organiseret handelsfacilitet - OHF). Denne 
nye kategori defineres bredt, således at den 
nu og i fremtiden vil kunne omfatte alle 
typer af organiseret udførelse og 
formidling af handel, der ikke svarer til de 
eksisterende markedspladsers funktioner 
eller reguleringsmæssige specifikationer. 
Det er således nødvendigt at indføre 
passende organisatoriske krav og 
gennemsigtighedsregler, der fremmer en 
effektiv prisfastsættelse. Denne nye 
kategori omfatter mæglernetværk (broker 
crossing systems), som kan beskrives som 
interne elektroniske matchingsystemer, der 
drives af et investeringsselskab, som 
udfører kundeordrer mod andre 
kundeordrer. Kategorien omfatter ligeledes 
systemer, der er i stand til at handle 
clearingegnede og tilstrækkeligt likvide 
derivater. Den omfatter ikke faciliteter, 
hvor der ikke udføres eller formidles nogen 
handel i systemet, herunder 
"opslagstavler", der anvendes til at 
reklamere for købs- og salgsinteresser, 
andre enheder, der samler potentielle købs-
og salgsinteresser, eller elektroniske 
tjenesteydelser til efterfølgende 
handelsbekræftelse.

forskellige markedspladser, der tilbyder 
handelstjenesteydelser, er det nødvendigt at 
indføre en ny kategori af handelsfacilitet 
(organiseret handelsfacilitet - OHF) for 
obligationer, strukturerede finansielle 
produkter, emissionskvoter og derivater. 
Denne nye kategori defineres bredt, således 
at den nu og i fremtiden vil kunne omfatte 
alle typer af organiseret udførelse og 
formidling af handel, der ikke svarer til de 
eksisterende markedspladsers funktioner 
eller reguleringsmæssige specifikationer. 
Det er således nødvendigt at indføre 
passende organisatoriske krav og 
gennemsigtighedsregler, der fremmer en 
effektiv prisfastsættelse. Denne nye 
kategori omfatter mæglernetværk (broker 
crossing systems), som kan beskrives som 
interne elektroniske matchingsystemer, der 
drives af et investeringsselskab, som 
udfører kundeordrer mod andre 
kundeordrer. Kategorien omfatter ligeledes 
systemer, der er i stand til at handle 
clearingegnede og tilstrækkeligt likvide 
derivater. Den omfatter ikke faciliteter, 
hvor der ikke udføres eller formidles nogen 
handel i systemet, herunder 
"opslagstavler", der anvendes til at 
reklamere for købs- og salgsinteresser, 
andre enheder, der samler potentielle købs-
og salgsinteresser, eller elektroniske 
tjenesteydelser til efterfølgende 
handelsbekræftelse.

Or. en

Ændringsforslag 2
Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Den finansielle krise har afsløret 
specifikke svagheder i den måde, hvorpå 
oplysninger om handelsmuligheder i og 
priserne på andre finansielle instrumenter 

(12) Den finansielle krise har afsløret 
specifikke svagheder i den måde, hvorpå 
oplysninger om handelsmuligheder i og 
priserne på andre finansielle instrumenter 
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end aktier er tilgængelige for 
markedsdeltagerne, særlig med hensyn til 
timing, detaljeringsniveau, lige adgang og 
pålidelighed. Der bør således indføres krav 
om før- og efterhandelsgennemsigtighed, 
der tager hensyn til de forskellige 
karakteristika og markedsstrukturer for 
særlige andre typer instrumenter end aktier. 
For at tilvejebringe et hensigtsmæssigt 
regelsæt for gennemsigtighed for alle 
relevante instrumenter bør disse regler 
finde anvendelse på obligationer og 
strukturerede finansielle produkter med et 
prospekt eller som enten er optaget til 
handel på et reguleret marked eller handles 
i en multilateral handelsfacilitet (MHF) 
eller en organiseret handelsfacilitet (OHF), 
og på derivater, som handles eller er 
optaget til handel på regulerede markeder 
eller i MHF'er og OHF'er, eller som 
betragtes som kvalificerede til central 
clearing, samt, i tilfælde af 
efterhandelsgennemsigtighed, på derivater, 
der er indberettet til transaktionsregistre. 
Det er derfor kun de finansielle 
instrumenter, der udelukkende handles 
OTC, og som anses for udpræget illikvide 
eller er skræddersyede i deres 
konstruktion, som ikke vil være omfattet af 
gennemsigtighedskravene.

end aktier er tilgængelige for 
markedsdeltagerne, særlig med hensyn til 
timing, detaljeringsniveau, lige adgang og 
pålidelighed. Der bør således indføres krav 
om før- og efterhandelsgennemsigtighed, 
der tager hensyn til de forskellige 
karakteristika og markedsstrukturer for 
særlige andre typer instrumenter end aktier. 
For at tilvejebringe et hensigtsmæssigt 
regelsæt for gennemsigtighed for alle 
relevante instrumenter bør disse regler 
finde anvendelse på obligationer og 
strukturerede finansielle produkter med et 
prospekt eller som enten er optaget til 
handel på et reguleret marked eller handles 
i en multilateral handelsfacilitet (MHF) 
eller en organiseret handelsfacilitet (OHF), 
og på derivater, som handles eller er 
optaget til handel på regulerede markeder 
eller i MHF'er og OHF'er, eller som 
betragtes som kvalificerede til central 
clearing, samt, i tilfælde af 
efterhandelsgennemsigtighed, på derivater, 
der er indberettet til transaktionsregistre. 
Det er derfor kun de finansielle 
instrumenter, der er skræddersyede i deres 
konstruktion, som ikke vil være omfattet af 
gennemsigtighedskravene.

Or. en

Ændringsforslag 3
Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Et investeringsselskab, der udfører 
kundeordrer over egenkapitalen, bør 
betragtes som en systematisk internalisator, 
medmindre transaktionerne udføres uden 
for regulerede markeder, MHF'er og 
OHF'er på et lejlighedsvis, ad hoc og 
uregelmæssigt grundlag. Systematiske 

(16) Et investeringsselskab, der udfører 
kundeordrer over egenkapitalen, bør 
betragtes som en systematisk internalisator, 
medmindre transaktionerne udføres uden 
for regulerede markeder, MHF'er og 
OHF'er på et ad hoc og uregelmæssigt 
grundlag. Systematiske internalisatorer bør 
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internalisatorer bør defineres som 
investeringsselskaber, som på organiseret, 
hyppigt og systematisk grundlag handler 
for egen regning ved at udføre kundeordrer 
uden for et reguleret marked, en MHF eller 
en OHF. For at opnå en effektiv 
anvendelse af denne definition på 
investeringsselskaber bør al bilateral 
handel med kunder være relevant, og de 
kvalitative kriterier for identifikation af 
investeringsselskaber, som er pålagt 
registrering som systematiske 
internalisatorer, jf. artikel 21 i 
Kommissionens forordning nr. 1287/2006 
om gennemførelse af direktiv 2004/39/EF, 
bør suppleres med kvantitative kriterier. 
Mens en OHF er ethvert system eller 
facilitet, hvor forskellige tredjeparters 
købs- og salgsinteresser interagerer i 
systemet, bør en systematisk internalisator 
ikke have tilladelse til at sætte forskellige 
tredjeparters købs- og salgsinteresser i 
forbindelse med hinanden.

defineres som investeringsselskaber, som 
på organiseret og systematisk grundlag 
handler for egen regning ved at udføre 
kundeordrer uden for et reguleret marked, 
en MHF eller en OHF. For at opnå en 
effektiv anvendelse af denne definition på 
investeringsselskaber bør al bilateral 
handel med kunder være relevant, og de 
kvalitative kriterier for identifikation af 
investeringsselskaber, som er pålagt 
registrering som systematiske 
internalisatorer, jf. artikel 21 i 
Kommissionens forordning nr. 1287/2006 
om gennemførelse af direktiv 2004/39/EF, 
kan suppleres med kvantitative kriterier. 
Mens en OHF er ethvert system eller 
facilitet, hvor forskellige tredjeparters 
købs- og salgsinteresser interagerer i 
systemet, bør en systematisk internalisator 
ikke have tilladelse til at sætte forskellige 
tredjeparters købs- og salgsinteresser i 
forbindelse med hinanden.

Or. en

Ændringsforslag 4
Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Det er ikke formålet med denne 
forordning at kræve anvendelse af regler 
om førhandelsgennemsigtighed på 
transaktioner, der foretages på OTC-
grundlag, hvis kendetegn bl.a. er, at de er 
ad hoc og uregelmæssige, foretages med
engrosmodparter og er led i en 
forretningsforbindelse, der selv er 
kendetegnet ved handler over normal 
markedsstørrelse, og hvor handlerne 
foretages uden for de systemer, som det 
pågældende selskab normalt benytter til 
sine forretninger som systematisk 

(18) Det er hensigtsmæssigt at sikre, at så 
megen handel som muligt, der foretages 
uden for regulerede handelssystemer, 
finder sted i organiserede systemer, for 
hvilke der gælder passende 
gennemsigtighedskrav. Det er ikke 
formålet med denne forordning at kræve 
anvendelse af regler om 
førhandelsgennemsigtighed på OTC-
transaktioner, der omfatter 
førstegangsudstedelse, hvis kendetegn 
bl.a. er, at instrumenterne er 
skræddersyede og konstruerede med 
henblik på de særlige krav til finansielle 
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internalisator. eller ikke-finansielle engrosmodparter.

Or. en

Ændringsforslag 5
Forslag til forordning
Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23a) ESMA bør overvåge 
investeringsprodukterne, herunder 
strukturerede indskud og finansielle 
instrumenter, der markedsføres, 
distribueres eller afsættes i Unionen, og 
bør kunne undersøge nye 
investeringsprodukter eller finansielle 
instrumenter, før de markedsføres, 
distribueres eller afsættes i Unionen, i 
samarbejde med de kompetente 
myndigheder. ESMA bør have beføjelse til 
midlertidigt at forbyde eller begrænse 
markedsføring, distribution eller 
afsætning i Unionen af visse 
investeringsprodukter eller finansielle 
instrumenter eller en type finansiel 
aktivitet eller praksis, forudsat visse 
betingelser i denne forordning er opfyldt. 
ESMA bør også kunne indføre sådanne 
forbud eller begrænsninger af 
forsigtighedsgrunde, før et 
investeringsprodukt eller finansielt 
instrument markedsføres eller afsættes til 
kunder, forudsat visse betingelser i denne 
forordning er opfyldt.

Or. en

Ændringsforslag 6
Forslag til forordning
Betragtning 24
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) De kompetente myndigheders 
beføjelser bør suppleres med en eksplicit 
mekanisme til at forbyde eller begrænse 
markedsføring, distribution og salg af 
ethvert finansielt instrument, som giver 
anledning til alvorlige betænkeligheder 
med hensyn til investorbeskyttelse, de 
finansielle markeders ordentlige funktion 
og integritet eller dele af eller hele det 
finansielle systems stabilitet, og med 
passende koordinerings- og 
interventionsbeføjelser for ESMA. 
Udøvelsen af disse beføjelser bør være 
betinget af, at visse betingelser er opfyldt.

(24) De kompetente myndigheder bør 
overvåge investeringsprodukter, herunder 
strukturerede indskud, og finansielle 
instrumenter, der markedsføres, 
distribueres eller afsættes i eller fra den 
pågældende medlemsstat. De kompetente 
myndigheders beføjelser bør suppleres med 
en eksplicit mekanisme til at forbyde eller 
begrænse markedsføring, distribution og 
salg af ethvert investeringsprodukt eller
finansielt instrument, som giver anledning 
til alvorlige betænkeligheder med hensyn 
til investorbeskyttelse, de finansielle 
markeders ordentlige funktion og integritet 
eller dele af eller hele det finansielle 
systems stabilitet, og med passende 
koordinerings- og interventionsbeføjelser 
for ESMA. Udøvelsen af disse beføjelser 
bør være betinget af, at visse betingelser er 
opfyldt. Hvis disse betingelser er opfyldt, 
bør den kompetente myndighed kunne 
indføre et forbud eller en begrænsning af 
forsigtighedsgrunde, før et 
investeringsprodukt eller finansielt 
instrument markedsføres, distribueres 
eller afsættes til kunder.

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Markedspladser bør også have pligt til 
at sikre adgang, herunder til datafeeds, på 
et gennemsigtigt og ikke-diskriminerende 
grundlag for centrale modparter, som 
ønsker at cleare transaktioner, der udføres 
på markedspladsen. Licens og adgang til 
oplysninger om indeks og andre 

(33) Markedspladser bør også have pligt til 
at sikre adgang, herunder til datafeeds, på 
et gennemsigtigt og ikke-diskriminerende 
grundlag for centrale modparter, som 
ønsker at cleare transaktioner, der udføres 
på markedspladsen. En central modparts 
ret til adgang til et handelssystem bør tage 
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benchmarks, der anvendes til at bestemme 
værdien af finansielle instrumenter, bør 
også gives til centrale modparter og andre 
markedspladser på et ikke-diskriminerende 
grundlag. Formålet med at fjerne barrierer 
og diskriminerende praksisser er at øge 
konkurrencen om clearing og handel med 
finansielle instrumenter med henblik på 
mindske investerings- og 
låneomkostninger, fjerne ineffektivitet og 
fremme innovation på Unionens markeder. 
Kommissionen bør fortsat overvåge 
efterhandelsinfrastrukturens udvikling 
nøje, og den bør i givet fald gribe ind for at
forhindre konkurrenceforvridninger i at 
opstå i det indre marked.

højde for ordninger, hvor adskillige 
centrale modparter benytter handelsfeeds 
fra samme handelssystem. Dette bør dog 
ikke dog ikke føre til interoperabilitet for 
clearing af derivater eller fragmentering 
af likviditet. Licens og adgang til 
oplysninger om indeks og andre 
benchmarks, der anvendes til at bestemme 
værdien af finansielle instrumenter, bør 
også gives til centrale modparter og andre 
markedspladser på et ikke-diskriminerende 
grundlag. Formålet med at fjerne barrierer 
og diskriminerende praksisser er at øge 
konkurrencen om clearing og handel med 
finansielle instrumenter med henblik på 
mindske investerings- og 
låneomkostninger, fjerne ineffektivitet og 
fremme innovation på Unionens markeder. 
Kommissionen bør fortsat overvåge 
efterhandelsinfrastrukturens udvikling 
nøje, og den bør i givet fald gribe ind for at 
forhindre konkurrenceforvridninger i at 
opstå i det indre marked.

Or. en

Ændringsforslag 8
Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) Kommissionen bør have beføjelse til 
at vedtage delegerede retsakter, jf. 
traktatens artikel 290. Navnlig bør der 
vedtages delegerede retsakter om de 
specifikke oplysninger vedrørende 
definitioner; den nøjagtige formulering af 
handelsgennemsigtighedskrav; de nærmere 
betingelser for dispensation fra kravene om 
førhandelsgennemsigtighed; ordninger for 
forskudt offentliggørelse af 
efterhandelsoplysninger; kriterier for 
anvendelsen af kravene om 
førhandelsgennemsigtighed for 
systematiske internalisatorer, specifikke 

(38) Beføjelsen til at vedtage retsakter bør 
delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmøde for så vidt angår 
specificeringen af visse definitioner; den 
nøjagtige formulering af 
handelsgennemsigtighedskrav; de nærmere 
betingelser for dispensation fra kravene om 
førhandelsgennemsigtighed; ordninger for 
forskudt offentliggørelse af 
efterhandelsoplysninger; kriterier for 
anvendelsen af kravene om 
førhandelsgennemsigtighed for 
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omkostningsrelaterede bestemmelser 
vedrørende tilgængeligheden af 
markedsdata; kriterierne for at give eller 
afslå adgang mellem markedspladser og 
centrale modparter; og en nærmere 
fastlæggelse af de betingelser, hvorunder 
trusler mod investorbeskyttelsen, de 
finansielle markeders ordentlige funktion 
og integritet eller stabiliteten i dele af eller 
hele det finansielle system i Unionen 
berettiger ESMA til at træffe 
foranstaltninger.

systematiske internalisatorer, specifikke 
omkostningsrelaterede bestemmelser 
vedrørende tilgængeligheden af 
markedsdata; kriterierne for at give eller 
afslå adgang mellem markedspladser og 
centrale modparter; og en nærmere 
fastlæggelse af de betingelser, hvorunder 
trusler mod investorbeskyttelsen, de 
finansielle markeders ordentlige funktion 
og integritet eller stabiliteten i dele af eller 
hele det finansielle system i Unionen 
berettiger ESMA til at træffe 
foranstaltninger. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. 
Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse 
af relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet.

Or. en

Ændringsforslag 9
Forslag til forordning
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) Gennemførelsesbeføjelserne med 
hensyn til vedtagelsen af en 
ækvivlensafgørelse vedrørende 
tredjelandes retlige og tilsynsmæssige 
rammer med henblik på 
tredjelandsselskabers levering af 
tjenesteydelser bør udøves i henhold til 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om 
de generelle regler og principper for, 
hvordan medlemsstaterne skal kontrollere 
Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser.

(39) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelsen af denne forordning bør 
Kommissionen 
tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse 
beføjelser bør vedrøre vedtagelsen af en 
ækvivlensafgørelse vedrørende 
tredjelandes retlige og tilsynsmæssige 
rammer med henblik på 
tredjelandsselskabers levering af 
tjenesteydelser, og de bør udøves i henhold 
til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. 
februar 2011 om de generelle regler og 
principper for, hvordan medlemsstaterne 
skal kontrollere Kommissionens udøvelse 
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af gennemførelsesbeføjelser.

Or. en

Ændringsforslag 10
Forslag til forordning
Betragtning 42

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42) Kommissionen bør ved hjælp af 
delegerede retsakter, jf. artikel 290 i TEUF 
og artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 
1093/2010, vedtage de udkast til 
forskriftsmæssige tekniske standarder, der 
udvikles af ESMA i henhold til artikel 23 
for så vidt angår indholdet af og 
specifikationer for 
transaktionsindberetninger, i henhold til 
artikel 26 for så vidt angår de 
likviditetskriterier, der skal opfyldes, for at 
derivater kan anses for at være omfattet af 
en forpligtelse til handel på organiserede 
markedspladser, og i henhold til artikel 36 
for så vidt angår de oplysninger, som et 
tredjelandsselskab skal indgive til ESMA 
ved ansøgning om registrering.

(42) Kommissionen bør ved hjælp af 
delegerede retsakter, jf. artikel 290 i TEUF 
og artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 
1095/2010, vedtage de udkast til 
forskriftsmæssige tekniske standarder, der 
udvikles af ESMA i henhold til artikel 23 
for så vidt angår indholdet af og 
specifikationer for 
transaktionsindberetninger, omfattende en 
præcisering af den type derivatkontrakter, 
der har en direkte, væsentlig og 
forudsigelig virkning i Unionen, og en 
præcisering af hvorvidt en klasse af 
derivater, der er erklæret omfattet af 
clearingforpligtelsen i forordning (EU) 
nr. .../... (EMIR), eller en relevant del 
heraf kun bør handles på organiserede 
markedspladser, i henhold til artikel 26 for 
så vidt angår de likviditetskriterier, der skal 
opfyldes, for at derivater kan anses for at 
være omfattet af en forpligtelse til handel 
på organiserede markedspladser, og i 
henhold til artikel 36 for så vidt angår de 
oplysninger, som et tredjelandsselskab skal 
indgive til ESMA ved ansøgning om 
registrering. 

Or. en

Ændringsforslag 11
Forslag til forordning
Betragtning 43
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43) Kommissionen bør også tillægges 
beføjelser til at vedtage 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter i henhold til 
artikel 291 i TEUF og i overensstemmelse 
med artikel 15 i forordning (EF) nr. 
1095/2010. ESMA bør få til opgave at 
udarbejde udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder, der skal forelægges 
Kommissionen vedrørende artikel 26 med 
hensyn til, hvorvidt en klasse af derivater, 
der er erklæret omfattet af 
clearingforpligtelsen i forordning [...] 
(EMIR), eller en relevant del heraf kun 
bør handles på organiserede 
markedspladser.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 12
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) de kompetente myndigheders og 
ESMA's beføjelser vedrørende 
produktintervention og ESMA's beføjelser 
vedrørende positionsforvaltning og 
positionslofter

(e) de kompetente myndigheders og 
ESMA's beføjelser vedrørende 
produktintervention 

Or. en

Ændringsforslag 13
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2



PR\895737DA.doc 15/56 PE485.888v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Denne forordning finder anvendelse på 
investeringsselskaber, kreditinstitutter, der 
er meddelt tilladelse efter direktiv [nyt 
MiFID], som yder en eller flere former for 
investeringsservice og/eller udøver 
investeringsaktiviteter, og regulerede 
markeder.

2. Denne forordning finder anvendelse på 
kreditinstitutter og investeringsselskaber, 
der er meddelt tilladelse efter direktiv 
.../.../EU [nyt MiFID], når kreditinstituttet 
eller investeringsselskabet yder en eller 
flere former for investeringsservice og/eller 
udøver investeringsaktiviteter, og på
regulerede markeder.

Or. en

Ændringsforslag 14
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) "systematisk internalisator": et 
investeringsselskab, som på organiseret, 
hyppigt og systematisk grundlag handler 
for egen regning ved at udføre kundeordrer 
uden for et reguleret marked, en MHF eller 
en OHF

(3) "systematisk internalisator": et 
investeringsselskab, som på organiseret og 
systematisk grundlag handler for egen 
regning ved at udføre kundeordrer uden for 
et reguleret marked, en MHF eller en OHF 
i et bilateralt system

Or. en

Ændringsforslag 15
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) "bilateralt system": et system, der 
sætter købs- og salgsinteresser i 
finansielle instrumenter i forbindelse med 
hinanden eller befordrer dette, og hvor det 
investeringsselskab, der driver systemet, 
handler for egen regning ved at udføre 
kundeordrer inden for systemet

Or. en
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Ændringsforslag 16
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) "organiseret handelsfacilitet (OHF)": 
ethvert system eller enhver facilitet, som 
ikke er et reguleret marked eller en MHF, 
der drives af et investeringsselskab eller en 
markedsoperatør, hvor forskellige 
tredjeparters købs- og salgsinteresser i 
finansielle instrumenter kan interagere i 
systemet på en sådan måde, at det medfører 
indgåelse af en kontrakt efter 
bestemmelserne i afsnit II i direktiv [nyt 
MiFID]

(7) "organiseret handelsfacilitet (OHF)": et 
multilateralt system eller en multilateral
facilitet, som ikke er et reguleret marked 
eller en MHF, der drives af et 
investeringsselskab eller en 
markedsoperatør, hvor forskellige 
tredjeparters købs- og salgsinteresser i 
obligationer, strukturerede finansielle 
produkter, emissionskvoter eller derivater
kan interagere i systemet på en sådan 
måde, at det medfører indgåelse af en 
kontrakt efter bestemmelserne i afsnit II i 
direktiv .../.../EU [nyt MiFID]

Or. en

Ændringsforslag 17
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) "multilateralt system": et system, der 
sætter købs- og salgsinteresser i 
finansielle instrumenter i forbindelse med 
hinanden eller befordrer dette, uanset det 
faktiske antal ordrer der udføres i de 
transaktioner, der følger heraf

Or. en

Ændringsforslag 18
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 17
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) "kompetent myndighed": den 
myndighed, der udpeges af hver enkelt 
medlemsstat i henhold til artikel 48 i 
direktiv [nyt MiFID], medmindre andet er 
angivet i nævnte direktiv

(17) "kompetent myndighed": den 
myndighed, der udpeges af hver enkelt 
medlemsstat i henhold til artikel 69 i 
direktiv .../.../EU [nyt MiFID], medmindre 
andet er angivet i nævnte direktiv

Or. en

Ændringsforslag 19
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) "udbyder af konsolideret løbende 
handelsinformation (CTP)": en person, der 
er godkendt i henhold til bestemmelserne i 
direktiv [nyt MiFID] til at udøve 
virksomhed, der består i at indsamle 
handelsindberetninger for de i artikel [5, 6, 
11 og 12] i denne forordning anførte 
finansielle instrumenter fra regulerede 
markeder, MHF'er, OHF'er og godkendte 
offentliggørelsesordninger og i at 
konsolidere disse i form af en kontinuerlig 
elektronisk live-datastrøm med realtidsdata 
om priser og volumen for hvert enkelt 
finansielt instrument

(19) "udbyder af konsolideret løbende 
handelsinformation (CTP)": en person, der 
er godkendt i henhold til bestemmelserne i 
direktiv .../.../EU [nyt MiFID] til at udøve 
virksomhed, der består i at indsamle 
handelsindberetninger for de i artikel 5, 6, 
11 og 12 i denne forordning anførte 
finansielle instrumenter fra regulerede 
markeder, MHF'er, OHF'er og godkendte 
offentliggørelsesordninger (APA'er) og i at 
konsolidere disse i form af en kontinuerlig 
elektronisk live-datastrøm med realtidsdata 
og, hvis det er fastsat i artikel 66, stk. 1 og 
2, i direktiv .../.../EU [nyt MiFID], 
forsinkede data om priser og volumen for 
hvert enkelt finansielt instrument

Or. en

Ændringsforslag 20
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) "ledelsesorgan": et styrende organ hos (21) "ledelsesorgan": et styrende organ hos 
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en udbyder af dataindberetningstjenester, 
som har tilsyns- og ledelsesfunktioner, har 
de øverste beslutningsbeføjelser og er 
beføjet til at fastlægge strategi, 
målsætninger og generelle 
ledelsesprincipper. I ledelsesorganet skal 
indgå personer, som varetager den daglige 
ledelse

et investeringsselskab, en 
markedsoperatør eller en udbyder af 
dataindberetningstjenester, som har tilsyns-
og ledelsesfunktioner, har de øverste 
beslutningsbeføjelser og er beføjet til at 
fastlægge investeringsselskabets, 
markedsoperatørens eller 
datatjenesteudbyderens strategi, 
målsætninger og generelle 
ledelsesprincipper. I ledelsesorganet skal 
indgå personer, som varetager den daglige 
ledelse 

Or. en

Ændringsforslag 21
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) "tilsynsfunktion": ledelsesorganet, 
der inden for rammerne af sin 
tilsynsfunktion foretager tilsyn med og 
overvåger ledelsesorganets 
beslutningstagning

udgår

Or. en

Ændringsforslag 22
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) "øverste ledelse": de fysiske 
personer, der varetager udøvende 
funktioner hos udbyderen af 
dataindberetningstjenester, og som er 
ansvarlige for den daglige ledelse

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 26 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26a) "interoperabilitetsaftale": en 
interoperabilitetsaftale som defineret i 
artikel 2, stk. 1, nr. 9), i forordning (EU) 
nr. .../... [EMIR]

Or. en

Ændringsforslag 24
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) "investeringsservice og -aktiviteter": 
den service og de aktiviteter, der er 
defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 2), i direktiv 
[nyt MiFID]

(27) "investeringsservice og -aktiviteter": 
den service og de aktiviteter, der er 
defineret i artikel 4, stk. 2, nr. 1), i direktiv 
.../.../EU [nyt MiFID]

Or. en

Ændringsforslag 25
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) "engrosenergiprodukt": de kontrakter 
og derivater, som er defineret i artikel 2, 
stk. 4, i forordning [REMIT].

(29) "engrosenergiprodukt": de kontrakter 
og derivater, som er defineret i artikel 2, 
stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1227/2011 om 
integritet og gennemsigtighed på 
engrosenergimarkederne1.
______________
1 EFT L 326 af 8.12.2011, s. 1.

Or. en
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Ændringsforslag 26
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Definitionerne i denne forordning
finder også anvendelse i direktiv [nyt 
MiFID].

2. Definitionerne i artikel 4, stk. 1, i 
direktiv .../.../EU [nyt MiFID] finder også 
anvendelse på denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 27
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan ved hjælp af
delegerede retsakter, jf. artikel 41, vedtage 
bestemmelser til at præcisere visse tekniske 
elementer i de i stk. 1 anførte definitioner 
for at tage hensyn til den løbende 
markedsudvikling.

3. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 41, 
med henblik på at præcisere visse tekniske 
elementer i de i stk. 1, nr. 3), 3a), 7), 7a), 
10)-16), 18)-26a), 28) og 29, i denne 
artikel anførte definitioner for at tage 
hensyn til den løbende markedsudvikling. 

Or. en

Ændringsforslag 28
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, offentliggør de aktuelle 
købs- og salgskurser samt markedsdybden 
ved disse priser, som bekendtgøres gennem 
deres systemer for aktier, depotbeviser, 
ETF'er, certifikater og andre lignende 

1. Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF, 
offentliggør de aktuelle købs- og 
salgskurser samt markedsdybden ved disse 
priser, som bekendtgøres gennem deres 
systemer for aktier, depotbeviser, ETF'er, 
certifikater og andre lignende finansielle 
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finansielle instrumenter, der optages til 
handel eller som handles i en MHF eller en 
OHF. Dette krav gælder også for bindende 
interessemarkeringer. Regulerede markeder 
og investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, stiller disse oplysninger 
løbende til rådighed for offentligheden 
inden for normal åbningstid.

instrumenter, der optages til handel eller 
som handles i en MHF. Dette krav gælder 
også for bindende interessemarkeringer. 
Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF, 
stiller disse oplysninger løbende til 
rådighed for offentligheden inden for 
normal åbningstid.

Or. en

Ændringsforslag 29
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, skal på rimelige 
forretningsmæssige vilkår og på et ikke-
diskriminerende grundlag give adgang til 
de ordninger, de anvender til 
offentliggørelse af de i stk. 1 omhandlede 
oplysninger til investeringsselskaber, der i 
henhold til artikel 13 er forpligtede til at 
offentliggøre deres priser på aktier, 
depotbeviser, ETF'er, certifikater og andre 
lignende finansielle instrumenter.

2. Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF, 
skal på rimelige forretningsmæssige vilkår 
og på et ikke-diskriminerende grundlag 
give adgang til de ordninger, de anvender 
til offentliggørelse af de i stk. 1 
omhandlede oplysninger til 
investeringsselskaber, der i henhold til 
artikel 13 er forpligtede til at offentliggøre 
deres priser på aktier, depotbeviser, ETF'er, 
certifikater og andre lignende finansielle 
instrumenter.

Or. en

Ændringsforslag 30
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder skal kunne 
dispensere fra den forpligtelse, som 
regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 

1. De kompetente myndigheder skal kunne 
dispensere fra den forpligtelse, som 
regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
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markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, er underlagt med hensyn til 
offentliggørelse af de i artikel 3, stk. 1, 
omhandlede oplysninger ud fra 
markedsmodel eller ordretype og -størrelse 
i de tilfælde, der er fastsat i stk. 3. De 
kompetente myndigheder skal navnlig 
kunne dispensere fra denne forpligtelse for 
så vidt angår ordrer, der er store i forhold 
til den normale markedsstørrelse for de 
pågældende aktier, depotbeviser, ETF'er, 
certifikater eller andre lignende finansielle 
instrumenter eller den pågældende type 
aktie, depotbevis, ETF, certifikat eller 
andet lignende finansielle instrument.

markedsoperatører, der driver en MHF, er 
underlagt med hensyn til offentliggørelse 
af de i artikel 3, stk. 1, omhandlede 
oplysninger ud fra markedsmodel eller 
ordretype og -størrelse i de tilfælde, der er 
fastsat i stk. 3. De kompetente 
myndigheder skal navnlig kunne 
dispensere fra denne forpligtelse for så vidt 
angår ordrer, der er store i forhold til den 
normale markedsstørrelse for de 
pågældende aktier, depotbeviser, ETF'er, 
certifikater eller andre lignende finansielle 
instrumenter eller den pågældende type 
aktie, depotbevis, ETF, certifikat eller 
andet lignende finansielle instrument.

Or. en

Ændringsforslag 31
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, offentliggør prisen, volumen 
og tidspunktet for de transaktioner, der 
udføres med aktier, depotbeviser, ETF'er, 
certifikater og andre lignende finansielle 
instrumenter, der er optaget til handel eller 
som handles i en MHF eller en OHF. 
Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, offentliggør oplysninger om 
alle sådanne transaktioner så tæt på 
realtiden som teknisk muligt.

1. Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF, 
offentliggør prisen, volumen og tidspunktet 
for de transaktioner, der udføres med 
aktier, depotbeviser, ETF'er, certifikater og 
andre lignende finansielle instrumenter, der 
er optaget til handel eller som handles i en 
MHF. Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF, 
offentliggør oplysninger om alle sådanne 
transaktioner så tæt på realtiden som 
teknisk muligt.

Or. en
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Ændringsforslag 32
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, skal på rimelige 
forretningsmæssige vilkår og på et ikke-
diskriminerende grundlag give adgang til 
de ordninger, de anvender til 
offentliggørelse af de i stk. 1 omhandlede 
oplysninger til investeringsselskaber, som i 
henhold til artikel 19 er forpligtede til at 
offentliggøre oplysninger om deres 
transaktioner med aktier, depotbeviser, 
ETF'er, certifikater og andre lignende 
finansielle instrumenter.

2. Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF, 
skal på rimelige forretningsmæssige vilkår 
og på et ikke-diskriminerende grundlag 
give adgang til de ordninger, de anvender 
til offentliggørelse af de i stk. 1 
omhandlede oplysninger til 
investeringsselskaber, som i henhold til 
artikel 19 er forpligtede til at offentliggøre 
oplysninger om deres transaktioner med 
aktier, depotbeviser, ETF'er, certifikater og 
andre lignende finansielle instrumenter.

Or. en

Ændringsforslag 33
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder skal kunne 
give de regulerede markeder tilladelse til at 
foretage forskudt offentliggørelse af 
oplysninger om transaktioner ud fra deres 
type eller størrelse. Navnlig kan de 
kompetente myndigheder tillade forskudt 
offentliggørelse af transaktioner, der er 
store i forhold til den normale 
markedsstørrelse for de pågældende aktier, 
depotbeviser, ETF'er, certifikater eller 
andre lignende finansielle instrumenter 
eller den pågældende klasse af aktier, 
depotbeviser, ETF'er, certifikater eller 
andre lignende finansielle instrumenter. 
Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 

1. De kompetente myndigheder skal kunne 
give de regulerede markeder tilladelse til at 
foretage forskudt offentliggørelse af 
oplysninger om transaktioner ud fra deres 
type eller størrelse. Navnlig kan de 
kompetente myndigheder tillade forskudt 
offentliggørelse af transaktioner, der er 
store i forhold til den normale 
markedsstørrelse for de pågældende aktier, 
depotbeviser, ETF'er, certifikater eller 
andre lignende finansielle instrumenter 
eller den pågældende klasse af aktier, 
depotbeviser, ETF'er, certifikater eller 
andre lignende finansielle instrumenter. 
Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF, 
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eller en OHF, indhenter den kompetente 
myndigheds forhåndsgodkendelse af de 
foreslåede bestemmelser om forskudt 
offentliggørelse af handelsoplysninger og 
giver klare oplysninger om disse ordninger 
til markedsdeltagere og investorer. ESMA 
overvåger anvendelsen af disse ordninger 
for forskudt offentliggørelse af 
handelsoplysninger og forelægger 
Kommissionen en årlig rapport om, 
hvordan de anvendes i praksis.

indhenter den kompetente myndigheds 
forhåndsgodkendelse af de foreslåede 
bestemmelser om forskudt offentliggørelse 
af handelsoplysninger og giver klare 
oplysninger om disse ordninger til 
markedsdeltagere og investorer. ESMA 
overvåger anvendelsen af disse ordninger 
for forskudt offentliggørelse af 
handelsoplysninger og forelægger 
Kommissionen en årlig rapport om, 
hvordan de anvendes i praksis.

Or. en

Ændringsforslag 34
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) de oplysninger, som - for hver enkelt 
klasse af berørte finansielle instrumenter -
bør specificeres af regulerede markeder, 
investeringsselskaber, herunder 
systematiske internalisatorer og 
investeringsselskaber samt regulerede 
markeder, der driver en MHF eller en 
OHF, i de oplysninger, der skal stilles til 
rådighed for offentligheden

(a) de oplysninger, som - for hver enkelt 
klasse af berørte finansielle instrumenter -
bør specificeres af regulerede markeder, 
investeringsselskaber, herunder 
systematiske internalisatorer og 
investeringsselskaber samt regulerede 
markeder, der driver en MHF, i de 
oplysninger, der skal stilles til rådighed for 
offentligheden

Or. en

Ændringsforslag 35
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) betingelserne for at give et reguleret 
marked, et investeringsselskab, herunder 
en systematisk internalisator eller et 
investeringsselskab eller en 
markedsoperatør, der driver en MHF eller 
en OHF, tilladelse til at foretage forskudt 

(b) betingelserne for at give et reguleret 
marked, et investeringsselskab, herunder 
en systematisk internalisator eller et 
investeringsselskab eller en 
markedsoperatør, der driver en MHF, 
tilladelse til at foretage forskudt 
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offentliggørelse af handelsoplysninger, og 
de kriterier, der skal anvendes, når der 
træffes afgørelse om, for hvilke 
transaktioner det ud fra 
transaktionsstørrelse eller typen af aktie, 
depotbevis, ETF, certifikat eller andet 
lignende finansielt instrument er tilladt at 
foretage forskudt offentliggørelse for hver 
enkelt klasse af berørte finansielle 
instrumenter.

offentliggørelse af handelsoplysninger, og 
de kriterier, der skal anvendes, når der 
træffes afgørelse om, for hvilke 
transaktioner det ud fra 
transaktionsstørrelse eller typen af aktie, 
depotbevis, ETF, certifikat eller andet 
lignende finansielt instrument er tilladt at 
foretage forskudt offentliggørelse for hver 
enkelt klasse af berørte finansielle 
instrumenter.

Or. en

Ændringsforslag 36
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder skal kunne 
dispensere fra den forpligtelse, som 
regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, er underlagt med hensyn til 
offentliggørelse af de i artikel 7, stk. 1, 
omhandlede oplysninger for specifikke 
produktgrupper ud fra markedsmodel, de 
specifikke karakteristika for 
handelsaktiviteten ved et produkt og 
likviditeten i de tilfælde, der er fastsat i 
henhold til stk. 4.

1. De kompetente myndigheder skal kunne 
dispensere fra den forpligtelse, som 
regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF, er 
underlagt med hensyn til offentliggørelse 
af de i artikel 7, stk. 1, omhandlede 
oplysninger for specifikke produktgrupper 
ud fra markedsmodel, de specifikke 
karakteristika for handelsaktiviteten ved et 
produkt og likviditeten i de tilfælde, der er 
fastsat i henhold til stk. 4.

Or. en

Ændringsforslag 37
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De kompetente myndigheder skal kunne 
dispensere fra den forpligtelse, som 
regulerede markeder og 

2. De kompetente myndigheder skal kunne 
dispensere fra den forpligtelse, som 
regulerede markeder og 
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investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, er underlagt med hensyn til 
offentliggørelse af de i artikel 7, stk. 1, 
omhandlede oplysninger ud fra ordretype 
og -størrelse samt handelsmetode i henhold 
til stk. 4. De kompetente myndigheder skal 
navnlig kunne dispensere fra forpligtelsen 
for ordrer, der er store i forhold til den 
normale markedsstørrelse for de 
pågældende obligationer, strukturerede 
finansielle produkter, emissionskvoter eller 
derivater eller den pågældende type 
obligation, strukturerede finansielle 
produkt, emissionskvote eller derivat.

investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF, er 
underlagt med hensyn til offentliggørelse 
af de i artikel 7, stk. 1, omhandlede 
oplysninger ud fra ordretype og -størrelse 
samt handelsmetode i henhold til stk. 4. De 
kompetente myndigheder skal navnlig 
kunne dispensere fra forpligtelsen for 
ordrer, der er store i forhold til den normale 
markedsstørrelse for de pågældende 
obligationer, strukturerede finansielle 
produkter, emissionskvoter eller derivater 
eller den pågældende type obligation, 
strukturerede finansielle produkt, 
emissionskvote eller derivat.

Or. en

Ændringsforslag 38
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4 – litra b – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(i) markedsmodellen udgår

Or. en

Ændringsforslag 39
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4 – litra b – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ii) de særlige kendetegn for 
handelsaktiviteterne med et produkt

udgår

Or. en

Ændringsforslag
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4 – litra b – nr. iv
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(iv) størrelsen eller typen af ordrer og 
størrelsen og typen af en udstedelse af et 
finansielt instrument.

(iv) størrelsen af ordrer og størrelsen og 
typen af en udstedelse af et finansielt 
instrument.

Or. en

Ændringsforslag 41
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) betingelserne - for hver enkelt klasse af 
berørte finansielle instrumenter - for, at et 
reguleret marked, et investeringsselskab, 
herunder en systematisk internalisator eller 
et investeringsselskab eller en 
markedsoperatør, der driver en MHF eller 
en OHF, kan opnå tilladelse til at foretage 
forskudt offentliggørelse af 
handelsoplysninger, og de kriterier, der 
skal anvendes, når der træffes afgørelse 
om, for hvilke transaktioner der på grund 
af de pågældende obligationers, 
strukturerede finansielle produkters, 
emissionskvoters eller derivaters størrelse 
eller type kan tillades forskudt 
offentliggørelse og/eller udeladelse af 
transaktionsvolumen.

(b) betingelserne - for hver enkelt klasse af 
berørte finansielle instrumenter - for, at et 
reguleret marked, et investeringsselskab, 
herunder en systematisk internalisator eller 
et investeringsselskab eller en 
markedsoperatør, der driver en MHF eller 
en OHF, kan opnå tilladelse til at foretage 
forskudt offentliggørelse af 
handelsoplysninger, og de kriterier, der 
skal anvendes, når der træffes afgørelse 
om, for hvilke transaktioner der på grund 
af de pågældende obligationers, 
strukturerede finansielle produkters, 
emissionskvoters eller derivaters størrelse 
eller type kan tillades forskudt 
offentliggørelse.

Or. en

Ændringsforslag 42
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Regulerede markeder og 
markedsoperatører og 
investeringsselskaber, der driver MHF'er 

1. Regulerede markeder og 
markedsoperatører og 
investeringsselskaber, der driver MHF'er 
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eller OHF'er, stiller de oplysninger, der 
offentliggøres i overensstemmelse med 
artikel 3-10, til rådighed for offentligheden 
ved at give separat adgang til før- og 
efterhandelsgennemsigtighedsoplysninger.

eller i givet fald OHF'er, stiller de 
oplysninger, der offentliggøres i 
overensstemmelse med artikel 3-10, til 
rådighed for offentligheden ved at give 
separat adgang til før- og 
efterhandelsgennemsigtighedsoplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 43
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Regulerede markeder, MHF'er og 
OHF'er stiller de oplysninger, der 
offentliggøres i overensstemmelse med 
artikel 3-10, til rådighed for offentligheden 
på rimelige handelsmæssige vilkår. 
Oplysningerne stilles til rådighed gratis 15 
minutter efter offentliggørelse af en 
transaktion.

1. Regulerede markeder, MHF'er og i givet 
fald OHF'er stiller de oplysninger, der 
offentliggøres i overensstemmelse med 
artikel 3-10, til rådighed for offentligheden 
på rimelige handelsmæssige vilkår. 
Oplysningerne stilles til rådighed gratis 15 
minutter efter offentliggørelse af en 
transaktion.

Or. en

Ændringsforslag 44
Forslag til forordning
Artikel -13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel -13a
Pligt til at handle OTC via systematiske 

internalisatorer
1. Alle transaktioner med aktier, 
depotbeviser, ETF'er, certifikater og 
andre lignende finansielle instrumenter, 
der ikke er koncerninterne transaktioner 
som defineret i artikel [2a] i forordning 
(EU) nr. .../... (EMIR), og som ikke indgås 
på et reguleret marked eller en MHF, 
indgås via den systematisk internalisator, 
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medmindre transaktionen omfatter 
primærudstedelse af instrumentet.
2. Alle transaktioner med obligationer, 
strukturerede finansielle produkter, der er 
optaget til handel på et reguleret marked, 
eller for hvilke der er offentliggjort et 
prospekt, emissionskvoter og derivater, 
som er clearingegnede eller optaget til 
handel på et reguleret marked eller 
handles i en MHF eller i en OHF, og som 
ikke er omfattet af 
handelsforpligtelsesproceduren i artikel 
26, der ikke indgås på et reguleret 
marked, en MHF, en OHF eller en 
markedsplads i et tredjeland, der vurderes 
som tilsvarende, jf. artikel 26, stk. 4, 
indgås via en systematisk internalisator, 
medmindre transaktionen omfatter 
primærudstedelse af instrumentet.

Or. en

Ændringsforslag 45
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Systematiske internalisatorer i aktier, 
depotbeviser, ETF'er, certifikater og andre 
lignende finansielle instrumenter, 
offentliggør bindende prisstillelser for 
disse aktier, depotbeviser, ETF'er, 
certifikater og andre lignende finansielle 
instrumenter, der er optaget til handel på et 
reguleret marked eller handles i en MHF 
eller en OHF, som de systematisk 
internaliserer, og for hvilke der findes et 
likvidt marked. I tilfælde af aktier, 
depotbeviser, ETF'er, certifikater og andre 
lignende finansielle instrumenter, for 
hvilke der ikke findes et likvidt marked, 
skal systematiske internalisatorer 
offentliggøre prisstillelser til deres kunder 
efter anmodning.

1. Systematiske internalisatorer i aktier, 
depotbeviser, ETF'er, certifikater og andre 
lignende finansielle instrumenter, 
offentliggør bindende prisstillelser for 
disse aktier, depotbeviser, ETF'er, 
certifikater og andre lignende finansielle 
instrumenter, der er optaget til handel på et 
reguleret marked eller handles i en MHF, 
som de systematisk internaliserer, og for 
hvilke der findes et likvidt marked. I 
tilfælde af aktier, depotbeviser, ETF'er, 
certifikater og andre lignende finansielle 
instrumenter, for hvilke der ikke findes et 
likvidt marked, skal systematiske 
internalisatorer offentliggøre prisstillelser 
til deres kunder efter anmodning.
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Or. en

Ændringsforslag 46
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Den kompetente myndighed for det mest 
relevante marked med hensyn til likviditet 
som defineret i artikel 23 for hver aktie, 
hvert depotbevis, hver ETF, hvert certifikat 
og hvert andet lignende finansielt 
instrument fastlægger mindst én gang om 
året - ud fra den aritmetiske 
gennemsnitsværdi af de ordrer, der udføres 
på markedet for den pågældende finansielle 
instrument - den klasse, som det tilhører. 
Denne oplysning offentliggøres til alle 
markedsdeltagere.

6. Den kompetente myndighed for det mest 
relevante marked med hensyn til likviditet 
som defineret i artikel 23 for hver aktie, 
hvert depotbevis, hver ETF, hvert certifikat 
og hvert andet lignende finansielt 
instrument fastlægger mindst én gang om 
året - ud fra den aritmetiske 
gennemsnitsværdi af de ordrer, der udføres 
på markedet for den pågældende finansielle 
instrument - den klasse, som det tilhører. 
Denne oplysning offentliggøres til alle 
markedsdeltagere og fremsendes til 
ESMA, som offentliggør den på sit 
websted.

Or. en

Ændringsforslag 47
Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder og ESMA 
overvåger anvendelsen af denne artikel
vedrørende de størrelser, hvor prisstillelser 
stilles til rådighed for 
investeringsselskabets kunder og for andre 
markedsaktører i forhold til andre af 
selskabets handelsaktiviteter, og i hvilket 
omfang disse prisstillelser afspejler de 
gældende markedsvilkår i forhold til 
transaktioner i de samme eller lignende 
instrumenter, der finder sted på regulerede 
markeder, MHF'er eller OHF'er. Senest 2 
år efter ikrafttrædelsen forelægger ESMA 

1. De kompetente myndigheder og ESMA 
overvåger anvendelsen af artikel 17
vedrørende de størrelser, hvor prisstillelser 
stilles til rådighed for 
investeringsselskabets kunder og for andre 
markedsaktører i forhold til andre af 
selskabets handelsaktiviteter, og i hvilket 
omfang disse prisstillelser afspejler de 
gældende markedsvilkår i forhold til 
transaktioner i de samme eller lignende 
instrumenter, der finder sted på regulerede 
markeder, MHF'er eller OHF'er. Senest ...*
forelægger ESMA Kommissionen en 
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Kommissionen en rapport om anvendelsen 
af denne artikel. I tilfælde af væsentlig 
prisstillelses- og handelsaktivitet lige over 
den i artikel 17, stk. 3, anførte grænseværdi 
eller uden for de gældende markedsvilkår, 
forelægger myndigheden Kommissionen 
en rapport inden denne frist.

rapport om anvendelsen af artikel 17. I 
tilfælde af væsentlig prisstillelses- og 
handelsaktivitet lige over den i artikel 17, 
stk. 3, anførte grænseværdi eller uden for 
de gældende markedsvilkår, forelægger 
ESMA Kommissionen en rapport inden 
denne frist.

________________
*EUT: Indsæt venligst datoen: 24 
måneder efter denne forordnings 
ikrafttrædelse.

Or. en

Ændringsforslag 48
Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Investeringsselskaber, som enten for 
egen eller for kunders regning udfører 
transaktioner med aktier, depotbeviser, 
ETF'er, certifikater eller andre lignende 
finansielle instrumenter, som er optaget til 
handel på et reguleret marked eller handles 
i en MHF eller en OHF, offentliggør 
transaktionernes størrelse og pris, og det 
tidspunkt, hvor de blev indgået. Disse 
oplysninger skal offentliggøres via en 
godkendt offentliggørelsesordning.

1. Investeringsselskaber, som enten for 
egen eller for kunders regning udfører 
transaktioner med aktier, depotbeviser, 
ETF'er, certifikater eller andre lignende 
finansielle instrumenter, som er optaget til 
handel på et reguleret marked eller handles 
i en MHF, offentliggør transaktionernes 
størrelse og pris, og det tidspunkt, hvor de 
blev indgået. Disse oplysninger skal 
offentliggøres via en godkendt 
offentliggørelsesordning.

Or. en

Ændringsforslag 49
Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De oplysninger, der offentliggøres i 
henhold til stk. 1, og fristerne for 
oplysningernes offentliggørelse skal 

2. De oplysninger, der offentliggøres i 
henhold til stk. 1, og fristerne for 
oplysningernes offentliggørelse skal 
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opfylde de krav, der fastsættes i medfør af 
artikel 6. Giver de foranstaltninger, der 
vedtages i medfør af artikel 6, mulighed for 
forskudt indberetning om visse kategorier 
af transaktioner med aktier, depotbeviser, 
ETF'er, certifikater eller andre lignende 
finansielle instrumenter, gælder denne 
mulighed også for sådanne transaktioner, 
når de udføres uden for regulerede 
markeder, MHF'er eller OHF'er.

opfylde de krav, der fastsættes i medfør af 
artikel 6. Giver de foranstaltninger, der 
vedtages i medfør af artikel 6, mulighed for 
forskudt indberetning om visse kategorier 
af transaktioner med aktier, depotbeviser, 
ETF'er, certifikater eller andre lignende 
finansielle instrumenter, gælder denne 
mulighed også for sådanne transaktioner, 
når de udføres uden for regulerede 
markeder eller MHF'er.

Or. en

Ændringsforslag 50
Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forpligtelsen i stk. 1 gælder ikke for 
finansielle instrumenter, som ikke er 
optaget til handel eller handles i en MHF 
eller en OHF, for finansielle instrumenter, 
hvis værdi ikke afhænger af værdien af et 
finansielt instrument, der er optaget til 
handel eller handles i en MHF eller en 
OHF, eller for finansielle instrumenter, 
som ikke har eller ikke antages at kunne 
have en virkning på et finansielt 
instrument, der er optaget til handel eller 
handles i en MHF eller en OHF.

2. Forpligtelsen i stk. 1 gælder ikke for 
finansielle instrumenter, som ikke er 
optaget til handel på et reguleret marked
eller handles i en MHF eller en OHF, for 
finansielle instrumenter, hvis værdi ikke 
afhænger af værdien af et finansielt 
instrument, der er optaget til handel på et 
reguleret marked eller handles i en MHF 
eller en OHF, eller for finansielle 
instrumenter, som ikke har eller ikke 
antages at kunne have en virkning på et 
finansielt instrument, der er optaget til 
handel eller handles i en MHF eller en 
OHF.

Or. en

Ændringsforslag 51
Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 8 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ESMA forelægger disse udkast til 
forskriftsmæssige tekniske standarder for 

ESMA forelægger disse udkast til 
forskriftsmæssige tekniske standarder for 
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Kommissionen senest den […]. Kommissionen senest den ...*.

_____________
*EUT: Indsæt venligst datoen: 12 
måneder efter denne forordnings 
ikrafttrædelse.

Or. en

Ændringsforslag 52
Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. To år efter ikrafttrædelsen af denne 
forordning forelægger ESMA 
Kommissionen en rapport om anvendelsen 
af denne artikel, herunder om, hvorvidt 
indholdet og formatet af de 
transaktionsindberetninger, der modtages 
af og udveksles mellem kompetente 
myndigheder, gør det muligt på 
fyldestgørende vis at overvåge 
investeringsselskabernes aktiviteter i 
overensstemmelse med artikel 21. 
Kommissionen kan træffe foranstaltninger 
for at foreslå ændringer, herunder 
bestemmelser, der gør det muligt at 
indberette transaktioner til et system, der 
udpeges af ESMA, i stedet for til de 
kompetente myndigheder, og som giver de 
relevante kompetente myndigheder adgang 
til alle de oplysninger, der indberettes i 
henhold til denne artikel.

9. Senest den ...* forelægger ESMA 
Kommissionen en rapport om anvendelsen 
af denne artikel, herunder om, hvorvidt 
indholdet og formatet af de 
transaktionsindberetninger, der modtages 
af og udveksles mellem kompetente 
myndigheder, gør det muligt på 
fyldestgørende vis at overvåge 
investeringsselskabernes aktiviteter i 
overensstemmelse med artikel 21. 
Kommissionen kan træffe foranstaltninger 
for at foreslå ændringer, herunder 
bestemmelser, der gør det muligt at 
indberette transaktioner til et system, der 
udpeges af ESMA, i stedet for til de 
kompetente myndigheder, og som giver de 
relevante kompetente myndigheder adgang 
til alle de oplysninger, der indberettes i 
henhold til denne artikel. Kommissionen 
forelægger ESMA's rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet.
_____________
*EUT: Indsæt venligst datoen: 24 
måneder efter denne forordnings 
ikrafttrædelse.

Or. en
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Ændringsforslag 53
Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan efter den i artikel 42
omhandlede procedure vedtage afgørelser, 
hvorved det konstateres, at de retlige og 
tilsynsmæssige rammer i et tredjeland 
sikrer, at en markedsplads, der er meddelt 
tilladelse i det pågældende tredjeland, 
opfylder retligt bindende krav, som svarer 
til dem, der gælder de i stk. 1, litra a)-c), 
omhandlede markedspladser som følge af 
denne forordning, direktiv [nyt MiFID] og 
forordning [ny MAR], og som er omfattet 
af et effektivt tilsyn og en effektiv 
håndhævelse i det pågældende tredjeland.

4. Kommissionen kan efter den i artikel 42, 
stk. 2, omhandlede 
undersøgelsesprocedure vedtage 
afgørelser, hvorved det konstateres, at de 
retlige og tilsynsmæssige rammer i et 
tredjeland sikrer, at en markedsplads, der 
er meddelt tilladelse i det pågældende 
tredjeland, opfylder retligt bindende krav, 
som svarer til dem, der gælder de i denne 
artikels stk. 1, litra a), b) og c), 
omhandlede markedspladser som følge af 
denne forordning, direktiv .../.../EU [nyt 
MiFID] og forordning (EU) nr. .../... [ny 
MAR], og som er omfattet af et effektivt 
tilsyn og en effektiv håndhævelse i det 
pågældende tredjeland.

Or. en

Ændringsforslag 54
Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen vedtager ved hjælp af 
delegerede retsakter, jf. artikel 41, 
bestemmelser til at præcisere den type 
kontrakter som omhandlet i stk. 2, som har 
en direkte, væsentlig og forudsigelig 
virkning i Unionen, og i hvilke tilfælde 
handelsforpligtelsen er nødvendig eller 
hensigtsmæssig for at forhindre 
unddragelse fra en bestemmelse i denne 
forordning.

5. ESMA udarbejder udkast til 
forskriftsmæssige tekniske standarder 
med henblik på at præcisere den type 
kontrakter som omhandlet i stk. 2, som har 
en direkte, væsentlig og forudsigelig 
virkning i Unionen, og i hvilke tilfælde 
handelsforpligtelsen er nødvendig eller 
hensigtsmæssig for at forhindre 
unddragelse fra en bestemmelse i denne 
forordning.

ESMA forelægger disse udkast til 
forskriftsmæssige tekniske standarder for 
Kommissionen senest den […].
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
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vedtage de i første afsnit omhandlede 
forskriftsmæssige tekniske standarder 
efter proceduren i artikel 10-14 i 
forordning (EU) nr. 1095/2010.
_____________
*EUT: Indsæt venligst datoen: 12 
måneder efter denne forordnings 
ikrafttrædelse.

Or. en

Ændringsforslag 55
Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ESMA udarbejder udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder til at præcisere:

ESMA udarbejder udkast til 
forskriftsmæssige tekniske standarder til at 
præcisere:

Or. en

Ændringsforslag 56
Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ESMA forelægger de i første afsnit 
omhandlede udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder for Kommissionen senest tre 
måneder efter Kommissionens vedtagelse 
af gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder i overensstemmelse med artikel 
4, stk. 3, i forordning [...] (EMIR).

ESMA forelægger de i første afsnit 
omhandlede udkast til forskriftsmæssige
tekniske standarder for Kommissionen 
senest tre måneder efter Kommissionens 
vedtagelse af forskriftsmæssige tekniske 
standarder i overensstemmelse med artikel 
4, stk. 3, i forordning (EU) nr. .../...
(EMIR).

Or. en
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Ændringsforslag 57
Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de i første afsnit omhandlede 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder i overensstemmelse med 
artikel 15 i forordning nr. 1095/2010.

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de i første afsnit omhandlede 
forskriftsmæssige tekniske standarder i 
overensstemmelse med artikel 10-14 i 
forordning (EU) nr. 1095/2010.

Or. en

Ændringsforslag 58
Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ved udarbejdelsen af udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder anser ESMA klassen af 
derivater eller en relevant del heraf som 
tilstrækkeligt likvid i henhold til følgende 
kriterier:

3. Ved udarbejdelsen af udkast til 
forskriftsmæssige tekniske standarder 
anser ESMA klassen af derivater eller en 
relevant del heraf som tilstrækkeligt likvid 
i henhold til følgende kriterier:

Or. en

Ændringsforslag 59
Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Inden ESMA forelægger udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder for Kommissionen til 
vedtagelse, foretager myndigheden en 
offentlig høring, og i givet fald en høring af 
de kompetente myndigheder i tredjelande.

Inden ESMA forelægger udkast til 
forskriftsmæssige tekniske standarder for 
Kommissionen til vedtagelse, foretager 
myndigheden en offentlig høring, og i givet 
fald en høring af de kompetente 
myndigheder i tredjelande.

Or. en
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Ændringsforslag 60
Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan efter en anmeldelse fra 
ESMA indkalde til forslag om 
udarbejdelse af forslag om handel med 
disse derivater på de i artikel 24, stk. 1, 
omhandlede markedspladser.

ESMA indkalder efter den i første afsnit 
omhandlede anmeldelse til forslag om 
udarbejdelse af forslag om handel med 
disse derivater på de i artikel 24, stk. 1, 
omhandlede markedspladser.

Or. en

Ændringsforslag 61
Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. ESMA skal i henhold til stk. 1 forelægge 
Kommissionen nye udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder med henblik på at ændre, 
suspendere eller ophæve eksisterende 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder, når der er sket en væsentlig 
ændring af de i stk. 2 nævnte kriterier. Hvis 
det er relevant, kan ESMA forud for dette 
høre de kompetente myndigheder i 
tredjelande. Kommissionen tillægges 
beføjelser til at ændre, suspendere og 
ophæve eksisterende 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder i overensstemmelse med artikel
15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

5. ESMA skal i henhold til stk. 1 forelægge 
Kommissionen nye udkast til 
forskriftsmæssige tekniske standarder med 
henblik på at ændre, suspendere eller 
ophæve eksisterende forskriftsmæssige
tekniske standarder, når der er sket en 
væsentlig ændring af de i stk. 2 nævnte 
kriterier. Hvis det er relevant, kan ESMA 
forud for dette høre de kompetente 
myndigheder i tredjelande. Kommissionen 
tillægges beføjelser til at ændre, 
suspendere og ophæve eksisterende 
forskriftsmæssige tekniske standarder i 
overensstemmelse med artikel 10-14 i 
forordning (EU) nr. 1095/2010.

Or. en

Ændringsforslag 62
Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 6
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage forskriftsmæssige tekniske 
standarder til fastsættelse af de i stk. 2, litra 
b), omhandlede kriterier, der skal vedtages 
i henhold til artikel 10-14 i forordning 
(EU) 1095/2010. ESMA udarbejder udkast 
til disse forskriftsmæssige tekniske 
standarder, der skal være Kommissionen i 
hænde senest den […].

6. ESMA udarbejder udkast til 
forskriftsmæssige tekniske standarder til 
fastsættelse af de i stk. 2, litra b), 
omhandlede kriterier.

ESMA udarbejder udkast til disse 
forskriftsmæssige tekniske standarder, der 
skal være Kommissionen i hænde senest 
den ...*.

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de i første afsnit omhandlede 
forskriftsmæssige tekniske standarder 
efter proceduren i artikel 10-14 i 
forordning (EU) nr. 1095/2010.
______________
*EUT: Indsæt venligst datoen: 12 
måneder efter denne forordnings 
ikrafttrædelse.

Or. en

Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den kompetente myndighed for 
markedspladsen kan kun nægte en central 
modpart adgang til en markedsplads, når en 
sådan adgang anses for at ville være til fare 
for opretholdelsen af velfungerende 
finansielle markeder. 

4. Når det gælder værdipapirer og 
pengemarkedsinstrumenter, kan den
kompetente myndighed for 
markedspladsen kun nægte en central 
modpart adgang til en markedsplads, når en 
sådan adgang anses for at ville være til fare 
for opretholdelsen af velfungerende 
finansielle markeder. Når det gælder 
andre finansielle instrumenter, gives den 
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centrale modpart kun adgang til en 
markedsplads, såfremt en sådan adgang 
ikke kræver interoperabilitet og ikke truer 
markedernes gnidningsløse og ordnede 
funktion, navnlig som følge af 
fragmentering af likviditet, og såfremt 
markedspladsen har indført passende 
mekanismer til forebyggelse af en sådan 
fragmentering.

Nægter en kompetent myndighed adgang 
på dette grundlag, træffer den sin afgørelse 
senest to måneder efter modtagelsen af den 
i stk. 2 omhandlede anmodning og giver en 
fyldestgørende begrundelse til 
markedspladsen og den centrale modpart, 
herunder den dokumentation, som ligger til 
grund for afgørelsen.

4a. Nægter en kompetent myndighed 
adgang på dette grundlag, træffer den sin 
afgørelse senest to måneder efter 
modtagelsen af den i stk. 2 omhandlede 
anmodning og giver en fyldestgørende 
begrundelse til markedspladsen og den 
centrale modpart, herunder den 
dokumentation, som ligger til grund for 
afgørelsen.

Or. en

Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 6 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) under hvilke betingelser en 
markedsplads kan nægte adgang, herunder 
betingelser baseret på transaktionernes 
volumen, antallet af brugere eller andre 
faktorer, der medfører unødvendige risici

(a) under hvilke betingelser en 
markedsplads kan nægte adgang for 
værdipapirer og 
pengemarkedsinstrumenter, herunder 
betingelser baseret på transaktionernes 
volumen, antallet af brugere eller andre 
faktorer, der medfører unødvendige risici

Or. en
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Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. ESMA udarbejder udkast til 
forskriftsmæssige tekniske standarder 
med henblik på at præcisere begrebet 
fragmentering af likviditet. Disse udkast 
til forskriftsmæssige tekniske standarder 
afspejler så vidt muligt de 
forskriftsmæssige tekniske standarder, der 
vedtages af Kommissionen i henhold til 
artikel 5a i forordning (EU) nr. .../... 
[EMIR].
ESMA forelægger disse udkast til 
forskriftsmæssige tekniske standarder for 
Kommissionen senest den […].
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de i første afsnit omhandlede 
forskriftsmæssige tekniske standarder 
efter proceduren i artikel 10-14 i 
forordning (EU) nr. 1095/2010.
______________
*EUT: Indsæt venligst datoen: 12 
måneder efter denne forordnings 
ikrafttrædelse.

Or. en

Ændringsforslag 66
Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. I overensstemmelse med artikel 9, stk. 
2, i forordning (EU) nr. 1095/2010 
overvåger ESMA 
investeringsprodukterne, herunder 
strukturerede indskud og finansielle 
instrumenter, der markedsføres, 
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distribueres eller afsættes i Unionen, og 
ESMA kan i samarbejde med de 
kompetente myndigheder proaktivt 
undersøge nye investeringsprodukter eller 
finansielle instrumenter, før de 
markedsføres, distribueres eller afsættes i 
Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 67

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) markedsføring, distribution eller salg af 
bestemte finansielle instrumenter eller 
finansielle instrumenter med særlige 
karakteristika eller

(a) markedsføring, distribution eller salg af 
bestemte investeringsprodukter, herunder 
strukturerede indskud, finansielle 
instrumenter eller finansielle instrumenter 
med særlige karakteristika, eller

Or. en

Ændringsforslag 68
Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) de krav i EU-lovgivningen, der gælder 
for det pågældende finansielle instrument 
eller den pågældende aktivitet, gør det ikke 
muligt at undgå denne trussel

(b) de krav i EU-lovgivningen, der gælder 
for det pågældende investeringsprodukt, 
det pågældende finansielle instrument eller 
den pågældende aktivitet, gør det ikke 
muligt at undgå denne trussel

Or. en

Ændringsforslag 69
Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis betingelserne i første afsnit er 
opfyldt, kan ESMA af 
forsigtighedsgrunde indføre det forbud 
eller den begrænsning, der er nævnt i stk. 
1, før et investeringsprodukt eller et 
finansielt instrument markedsføres eller 
afsættes til kunder.

Or. en

Ændringsforslag 70
Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Inden ESMA træffer en afgørelse i 
henhold til stk. 1, kan ESMA meddele, at 
myndigheden agter at forbyde eller 
begrænse et investeringsprodukt eller et 
finansielt instrument, medmindre der 
inden for en nærmere fastsat tidsfrist 
foretages visse ændringer af 
investeringsproduktets eller det finansielle 
instruments karakteristika.

Or. en

Ændringsforslag 71
Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. ESMA tager et forbud eller en 
restriktion, der er indført i henhold til stk. 
1, op til fornyet overvejelse med passende 
mellemrum og mindst hver tredje måned. 
Hvis et forbud eller en restriktion ikke 
forlænges efter denne tremåneders periode, 
ophører virkningen heraf.

6. ESMA tager et forbud eller en 
restriktion, der er indført i henhold til stk. 
1, op til fornyet overvejelse med passende 
mellemrum og mindst hver tredje måned.
Hvis forbuddet eller begrænsningen 
indføres for at beskytte investorerne, tager 
ESMA forbuddet eller begrænsningen op 
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til fornyet overvejelse hvert år. Hvis et 
forbud eller en restriktion ikke forlænges 
efter denne tremåneders eller etårige
periode, ophører virkningen heraf.

Or. en

Ændringsforslag 72
Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Kommissionen vedtager ved hjælp af 
delegerede retsakter, jf. artikel 41, 
bestemmelser til at præcisere de kriterier 
og faktorer, der skal tages i betragtning af 
ESMA ved vurdering af, om der er opstået 
en trussel for investorbeskyttelsen eller de 
finansielle markeders ordentlige funktion 
og integritet samt for stabiliteten af dele af 
eller hele det finansielle system i Unionen, 
der er omhandlet i stk. 2, litra a).

8. Kommissionen vedtager ved hjælp af 
delegerede retsakter, jf. artikel 41, 
bestemmelser til at præcisere de kriterier 
og faktorer, der skal tages i betragtning af 
ESMA ved vurdering af, om der er opstået 
en trussel for investorbeskyttelsen eller de 
finansielle markeders ordentlige funktion 
og integritet samt for stabiliteten af dele af 
eller hele det finansielle system i Unionen, 
der er omhandlet i stk. 2, litra a). Disse 
delegerede retsakter sikrer, at ESMA i 
givet fald kan handle af 
forsigtighedsgrunde og ikke skal vente, 
indtil produktet eller det finansielle 
instrument er markedsført, eller den 
pågældende type aktivitet eller praksis er 
gennemført, inden myndigheden griber 
ind.

Or. en

Ændringsforslag 73
Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. De kompetente myndigheder overvåger 
investeringsprodukterne, herunder 
strukturerede indskud og finansielle 
instrumenter, der markedsføres, 
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distribueres eller afsættes i eller fra den 
pågældende medlemsstat, og de kan 
proaktivt undersøge nye 
investeringsprodukter eller finansielle 
instrumenter, før de markedsføres, 
distribueres eller afsættes i eller fra 
medlemsstaten.

Or. en

Ændringsforslag 74
Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) markedsføring, distribution eller salg af 
bestemte finansielle instrumenter eller 
finansielle instrumenter med særlige 
karakteristika eller

(a) markedsføring, distribution eller salg af 
bestemte investeringsprodukter, herunder 
strukturerede indskud, finansielle 
instrumenter eller finansielle instrumenter 
med særlige karakteristika eller

Or. en

Ændringsforslag 75
Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) at et finansielt instrument eller en 
finansiel aktivitet eller praksis giver 
anledning til væsentlige problemer med 
hensyn til investorbeskyttelse eller udgør 
en alvorlig trussel mod de finansielle 
markeders ordentlige funktion og integritet 
eller mod stabiliteten i dele af eller hele det 
finansielle system

(a) at et investeringsprodukt, et finansielt 
instrument eller en finansiel aktivitet eller 
praksis giver anledning til væsentlige 
problemer med hensyn til 
investorbeskyttelse eller udgør en alvorlig 
trussel mod de finansielle markeders 
ordentlige funktion og integritet eller mod 
stabiliteten i dele af eller hele det 
finansielle system

Or. en
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Ændringsforslag 76
Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) at de gældende krav i henhold til EU-
lovgivningen, der finder anvendelse på det 
finansielle instrument eller den finansielle 
aktivitet eller praksis, ikke i tilstrækkelig 
grad løser de i litra a) omhandlede 
problemer, og at det ikke udgør en bedre 
løsning på de pågældende problemer at 
indføre et styrket tilsyn eller håndhævelse 
af eksisterende krav

(b) at de gældende krav i henhold til EU-
lovgivningen, der finder anvendelse på 
investeringsproduktet, det finansielle 
instrument eller den finansielle aktivitet 
eller praksis, ikke i tilstrækkelig grad løser 
de i litra a) omhandlede problemer, og at 
det ikke udgør en bedre løsning på de 
pågældende problemer at indføre et styrket 
tilsyn eller håndhævelse af eksisterende 
krav

Or. en

Ændringsforslag 77
Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis betingelserne i første afsnit er
opfyldt, kan den kompetente myndighed 
af forsigtighedsgrunde indføre et forbud 
eller restriktioner, før et 
investeringsprodukt eller et finansielt 
instrument markedsføres, distribueres 
eller afsættes til kunder.

Or. en

Ændringsforslag 78
Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Inden den kompetente myndighed 
indfører et forbud eller restriktioner i 
henhold til stk. 1, kan myndigheden 
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meddele, at den agter at forbyde eller 
indføre restriktioner mod et 
investeringsprodukt eller et finansielt 
instrument, medmindre der inden for en 
nærmere fastsat tidsfrist foretages visse 
ændringer af investeringsproduktets eller 
det finansielle instruments karakteristika.

Or. en

Ændringsforslag 79
Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den kompetente myndighed træffer ikke 
foranstaltninger i henhold til denne 
artikel, medmindre den mindst en måned, 
inden den træffer foranstaltningen, har 
givet alle de andre kompetente 
myndigheder og ESMA skriftlig 
meddelelse om:

3. Den kompetente myndighed indfører
ikke et forbud eller restriktioner i henhold 
til denne artikel, medmindre den mindst en 
uge, inden den træffer foranstaltningen, har 
givet alle de andre kompetente 
myndigheder og ESMA skriftlig 
meddelelse om:

Or. en

Ændringsforslag 80
Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Kommissionen vedtager ved hjælp af 
delegerede retsakter, jf. artikel 41, 
bestemmelser til at præcisere de kriterier 
og faktorer, der skal tages i betragtning af 
ESMA ved vurdering af, om der er opstået 
en trussel mod de finansielle markeders 
ordentlige funktion og integritet, herunder i 
relation til leveringsordninger for fysiske 
råvarer, eller stabiliteten af dele af eller 
hele det finansielle system i Unionen, jf. 
stk. 2, litra a).

10. Kommissionen vedtager ved hjælp af 
delegerede retsakter, jf. artikel 41, 
bestemmelser til at præcisere de kriterier 
og faktorer, der skal tages i betragtning af 
ESMA ved vurdering af, om der er opstået 
en trussel mod de finansielle markeders 
ordentlige funktion og integritet, herunder i 
relation til leveringsordninger for fysiske 
råvarer, eller stabiliteten af dele af eller 
hele det finansielle system i Unionen, jf. 
stk. 2, litra a). Disse kriterier og faktorer 
tager hensyn til de udkast til 
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forskriftsmæssige tekniske standarder, der 
udvikles i henhold til artikel 59, stk. 3, i 
direktiv .../.../EU [nyt MiFID], og der 
sondres mellem situationer, hvor ESMA 
træffer foranstaltninger, fordi en 
kompetent myndighed har undladt at 
handle, og situationer, hvor ESMA 
imødegår en yderligere risiko, som den 
kompetente myndighed ikke kan imødegå 
i henhold til artikel 71, stk. 2, litra i), og 
artikel 72, stk. 1, litra f) og g), i direktiv 
.../.../EU [nyt MiFID].

Or. en

Ændringsforslag 81
Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Et tredjelandsselskab kan kun yde den i 
artikel 30 i direktiv [nyt MiFID] anførte 
service til godkendte modparter, som er 
etableret i Unionen, uden at der etableres 
en filial, såfremt det er registreret i registret 
over tredjelandsselskaber, som føres af 
ESMA i henhold til artikel 37.

1. Et tredjelandsselskab kan kun yde den i 
artikel 30 i direktiv .../.../EU [nyt MiFID] 
anførte service til godkendte modparter og 
professionelle kunder som defineret i 
afsnit I i bilag II til direktiv .../.../EU [nyt 
MiFID], som er etableret i Unionen, uden 
at der etableres en filial, såfremt det er 
registreret i registret over 
tredjelandsselskaber, som føres af ESMA i 
henhold til artikel 37.

Or. en

Ændringsforslag 82
Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage forskriftsmæssige tekniske 
standarder, hvori præciseres de 
oplysninger, som det ansøgende 

6. ESMA udarbejder udkast til
forskriftsmæssige tekniske standarder, 
hvori præciseres de oplysninger, som det 
ansøgende tredjelandsselskab skal give 
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tredjelandsselskab skal give ESMA i sin 
ansøgning om registrering i henhold til stk. 
3, og formatet af de oplysninger, der skal 
gives henhold til stk. 4.

ESMA i sin ansøgning om registrering i 
henhold til stk. 3, og formatet af de 
oplysninger, der skal gives henhold til stk. 
4.

Or. en

Ændringsforslag 83
Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 6 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De forskriftsmæssige tekniske standarder, 
hvortil der henvises i første afsnit, vedtages
i henhold til artikel 10 til 14 forordning 
(EU) nr. 1095/2010.

ESMA forelægger disse forskriftsmæssige 
tekniske standarder for Kommissionen 
senest den …*.

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de forskriftsmæssige tekniske 
standarder, hvortil der henvises i første 
afsnit, i henhold til artikel 10 til 14 
forordning (EU) nr. 1095/2010.

____________
*EUT: Indsæt venligst datoen: 12 
måneder efter denne forordnings 
ikrafttrædelse.

Or. en

Ændringsforslag 84
Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 6 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ESMA forelægger et udkast til disse 
forskriftsmæssige tekniske standarder for 
Kommissionen senest den [...].

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 85
Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan efter den i artikel 42
omhandlede procedure vedtage en 
afgørelse vedrørende et tredjeland, hvis de 
retlige og tilsynsmæssige rammer for det 
pågældende tredjeland sikrer, at selskaber, 
der er meddelt tilladelse i dette tredjeland, 
opfylder retligt bindende krav, som har 
samme virkning som kravene i direktiv 
[MiFID], denne forordning og direktiv 
2006/49/EF [kapitalkravsdirektivet] samt i 
deres gennemførelsesforanstaltninger, og at 
dette tredjeland på tilsvarende og gensidig 
vis anerkender de tilsynsrammer, der
gælder for investeringsselskaber, der er 
meddelt tilladelse i henhold til dette 
direktiv.

Kommissionen kan efter den i artikel 42, 
stk. 2, omhandlede 
undersøgelsesprocedure vedtage en 
afgørelse vedrørende et tredjeland, hvis de 
retlige og tilsynsmæssige rammer for det 
pågældende tredjeland sikrer, at selskaber, 
der er meddelt tilladelse i dette tredjeland, 
opfylder retligt bindende krav, som har 
samme virkning som kravene i direktiv 
.../.../EU [MiFID], denne forordning og 
direktiv 2006/49/EF samt i deres 
gennemførelsesforanstaltninger, og at dette 
tredjeland på tilsvarende og gensidig vis 
anerkender de tilsynsrammer, der gælder 
for investeringsselskaber, der er meddelt 
tilladelse i henhold til dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 86

Forslag til forordning
Artikel 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen skal have beføjelse til i 
overensstemmelse med artikel 41 at 
vedtage delegerede retsakter vedrørende 
artikel 2, stk. 3, artikel 4, stk. 3, artikel 6, 
stk. 2, artikel 8, stk. 4, artikel 10, stk. 2, 
artikel 11, stk. 2, artikel 12, stk. 2, artikel 
13, stk. 7, artikel 14, stk. 5 og 6, artikel 16, 
stk. 3, artikel 18, stk. 2 og 3, artikel 19, stk. 
3, artikel 20, stk. 3, artikel 28, stk. 6, 
artikel 29, stk. 6, artikel 30, stk. 3, artikel 
31, stk. 8, artikel 32, stk. 6, artikel 35, stk. 
10, og artikel 45, stk. 2.

Kommissionen skal have beføjelse til i 
overensstemmelse med artikel 41 at 
vedtage delegerede retsakter vedrørende 
artikel 2, stk. 3, artikel 4, stk. 3, artikel 6, 
stk. 2, artikel 8, stk. 4, artikel 10, stk. 2, 
artikel 11, stk. 2, artikel 12, stk. 2, artikel 
13, stk. 7, artikel 14, stk. 5 og 6, artikel 16, 
stk. 3, artikel 18, stk. 2 og 3, artikel 19, stk. 
3, artikel 20, stk. 3, artikel 28, stk. 6, 
artikel 29, stk. 6, artikel 30, stk. 3, artikel 
31, stk. 8, artikel 32, stk. 6, og artikel 35, 
stk. 10.

Or. en
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Ændringsforslag 87
Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De delegerede beføjelser tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode 
fra den dato, hvortil der henvises i artikel 
41, stk. 1.

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 2, stk. 3, artikel 4, stk. 
3, artikel 6, stk. 2, artikel 8, stk. 4, artikel 
10, stk. 2, artikel 11, stk. 2, artikel 12, stk. 
2, artikel 13, stk. 7, artikel 14, stk. 5 og 6, 
artikel 16, stk. 3, artikel 18, stk. 2 og 3, 
artikel 19, stk. 3, artikel 20, stk. 3, artikel 
28, stk. 6, artikel 29, stk. 6, artikel 30, stk. 
3, artikel 31, stk. 8, artikel 32, stk. 6, og 
artikel 35, stk. 10, tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode. 

Or. en

Ændringsforslag 88
Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Delegationen af beføjelser kan til enhver 
tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet 
eller Rådet. En afgørelse om 
tilbagekaldelse bringer delegationen af de 
beføjelser, der er angivet i den pågældende 
afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen 
efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

3. Den i artikel 2, stk. 3, artikel 4, stk. 3, 
artikel 6, stk. 2, artikel 8, stk. 4, artikel 10, 
stk. 2, artikel 11, stk. 2, artikel 12, stk. 2, 
artikel 13, stk. 7, artikel 14, stk. 5 og 6, 
artikel 16, stk. 3, artikel 18, stk. 2 og 3, 
artikel 19, stk. 3, artikel 20, stk. 3, artikel 
28, stk. 6, artikel 29, stk. 6, artikel 30, stk. 
3, artikel 31, stk. 8, artikel 32, stk. 6, og 
artikel 35, stk. 10, omhandlede delegation 
af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 



PR\895737DA.doc 51/56 PE485.888v01-00

DA

Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Or. en

Ændringsforslag 89
Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. En delegeret retsakt træder kun i kraft, 
hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet har gjort indsigelse inden for en frist 
på 2 måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med 2 måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

5. En delegeret retsakt træder kun i kraft, 
hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet har gjort indsigelse inden for en frist 
på tre måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med tre måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

Or. en

Ændringsforslag 90
Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved vedtagelse af 
gennemførelsesretsakter i henhold til 
artikel 24, 26 og 37 bistås Kommissionen 
af Det Europæiske Værdipapirudvalg, der 
er nedsat ved Kommissionens afgørelse 
2001/528/EF. Dette udvalg er et udvalg i 
den i forordning (EU) nr. 182/2011 
anvendte betydning.

1. Kommissionen bistås af Det Europæiske 
Værdipapirudvalg, der er nedsat ved 
Kommissionens afgørelse 2001/528/EF. 
Dette udvalg er et udvalg i den i forordning 
(EU) nr. 182/2011 anvendte betydning.

Or. en
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Ændringsforslag 91
Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Henvises der til dette stykke, anvendes 
artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011, jf. 
dennes artikel 8.

2. Henvises der til dette stykke, anvendes 
artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011.

Or. en

Ændringsforslag 92
Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Inden den [2 år efter ikrafttrædelsen af 
MiFIR som fastsat i artikel 41, stk. 2,]
forelægger Kommissionen efter høring af 
ESMA en rapport for Europa-Parlamentet 
og Rådet om anvendelsen af artikel 13, 
herunder om, hvorvidt indholdet og 
formatet af de transaktionsindberetninger, 
der modtages af og udveksles mellem 
kompetente myndigheder, gør det muligt 
på fyldestgørende vis at overvåge 
investeringsselskabers aktiviteter i 
overensstemmelse med artikel 13, stk. 1. 
Kommissionen kan fremsætte passende 
forslag, herunder for transaktioner, der bør 
indberettes til et system, der udpeges af 
ESMA, i stedet for til de kompetente 
myndigheder, og som giver de relevante 
kompetente myndigheder adgang til alle de 
oplysninger, der er indberettet i henhold til 
denne artikel.

2. Inden den ...* forelægger Kommissionen 
efter høring af ESMA en rapport for 
Europa-Parlamentet og Rådet om 
anvendelsen af artikel 23, herunder om, 
hvorvidt indholdet og formatet af de 
transaktionsindberetninger, der modtages 
af og udveksles mellem kompetente 
myndigheder, gør det muligt på 
fyldestgørende vis at overvåge 
investeringsselskabers aktiviteter i 
overensstemmelse med artikel 23, stk. 1. 
Kommissionen kan fremsætte passende 
forslag, herunder for transaktioner, der bør 
indberettes til et system, der udpeges af 
ESMA, i stedet for til de kompetente 
myndigheder, og som giver de relevante 
kompetente myndigheder adgang til alle de 
oplysninger, der er indberettet i henhold til 
denne artikel.

______________
*EUT: Indsæt venligst datoen: 42 
måneder efter denne forordnings 
ikrafttrædelse.

Or. en



PR\895737DA.doc 53/56 PE485.888v01-00

DA

Ændringsforslag 93
Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Eksisterende tredjelandsselskaber skal 
fortsat have mulighed for at levere 
tjenesteydelser og udøve aktiviteter i 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
de nationale ordninger indtil [4 år efter 
ikrafttrædelse af denne forordning].

1. Finansielle institutioner i tredjelande 
skal have mulighed for at levere 
tjenesteydelser og udøve aktiviteter i 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
de nationale ordninger indtil et år efter 
Kommissionens vedtagelse af en afgørelse 
om det pågældende tredjeland i 
overensstemmelse med artikel 41, stk. 3, i 
direktiv .../.../EU [nyt MiFID].

Or. en

Ændringsforslag 94
Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan ved hjælp af 
delegerede retsakter, jf. artikel 41, vedtage 
bestemmelser om forlængelse af 
anvendelsesperioden for stk. 2, under 
hensyntagen til de ækvivalensafgørelser, 
der allerede er vedtaget af Kommissionen 
i henhold til artikel 37, og den forventede 
udvikling af tredjelandenes retlige og 
tilsynsmæssige rammer.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 95
Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning træder i kraft dagen efter 
offentliggørelsen i Den Europæiske Unions 
Tidende.

Denne forordning træder i kraft på 
tyvendedagen efter offentliggørelsen i 
Den Europæiske Unions Tidende.

Or. en

Ændringsforslag 96
Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning finder anvendelse fra
den [24 måneder efter ikrafttrædelsen af 
denne forordning], undtagen artikel 2, stk. 
3, artikel 4, stk. 3, artikel 6, stk. 2, artikel 
8, stk. 4, artikel 10, stk. 2, artikel 11, stk. 2, 
artikel, 12, stk. 2, artikel, 13, stk. 7, artikel 
14, stk. 5 og 6, artikel 16, stk. 3, artikel 18, 
stk. 2 og 3, artikel 19, stk. 3, artikel 20, stk. 
3, artikel 23, stk. 8, artikel 24, stk. 5, 
artikel 26, artikel 28, stk. 6, artikel 29, stk. 
6, artikel 30, stk. 3, artikel 31, 32, 33, 34 
og 35, som finder anvendelse umiddelbart 
efter denne forordnings ikrafttrædelse.

Denne forordning finder anvendelse fra 
den ...*, undtagen artikel 2, stk. 3, artikel 4, 
stk. 3, artikel 6, stk. 2, artikel 8, stk. 4, 
artikel 10, stk. 2, artikel 11, stk. 2, artikel, 
12, stk. 2, artikel, 13, stk. 7, artikel 14, stk. 
5 og 6, artikel 16, stk. 3, artikel 18, stk. 2 
og 3, artikel 19, stk. 3, artikel 20, stk. 3, 
artikel 23, stk. 8, artikel 24, stk. 5, artikel 
26, artikel 28, stk. 6, artikel 29, stk. 6, 
artikel 30, stk. 3, artikel 31, 32, 33, 34 og 
35, som finder anvendelse umiddelbart 
efter denne forordnings ikrafttrædelse.

______________
*EUT: Indsæt venligst datoen: 18 
måneder efter denne forordnings 
ikrafttrædelse.

Or. en
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BEGRUNDELSE

Indledning

Revisionen af direktivet om markeder for finansielle instrumenter (MiFID) skal ses i 
sammenhæng med EU's reaktion på finanskrisen. MiFID I (2004/39/EF) gennemførtes den 1. 
november 2007 og erstattede investeringsservicedirektivet. Det suppleredes af en 
gennemførelsesforordning (EF nr. 1287/2006) og et gennemførelsesdirektiv (2006/73/EF). 

Der er to væsentlige grunde til, at denne revision finder sted kun fem år efter gennemførelsen 
af MiFID I: markedssituationen har ændret sig på grund af tekniske fremskridt, nye 
markedsaktører og udviklingen af mere komplekse handelsstrategier. Som svar på 
finanskrisen er det desuden nødvendigt at revidere MiFID-direktivet for at begrænse 
systemiske risici og sikre stabiliteten på finansmarkederne samt passende investorbeskyttelse. 
Den 20. oktober 2011 foreslog Kommissionen derfor en forordning og et direktiv, der i 
forening skulle erstatte direktiv 2004/39/EF.

Europa-Parlamentet iværksatte en høring, der gav alle berørte parter mulighed for at 
fremsætte bemærkninger. De 193 svar offentliggjordes på Økonomi- og Valutaudvalgets 
hjemmeside med henblik på at sikre fuldstændig gennemsigtighed. Ordføreren har desuden 
fremlagt tre arbejdsdokumenter for at give en oversigt over MiFID I og identificere visse 
centrale aspekter i Kommissionens forslag.

Da revisionen af MiFID-direktivet er et vigtigt skridt hen imod gennemsigtige og effektive 
finansmarkeder i Den Europæiske Union, hilser ordføreren generelt Kommissionens forslag 
velkommen, da dette var et af Parlamentets centrale emner i dets beslutning af 14. december 
2010 om regulering af handelen med finansielle instrumenter - »dark pools« osv. 
(2010/2075(INI)). I sin beslutning krævede Parlamentet bl.a. en yderligere undersøgelse af 
højfrekvenshandel og hensigtsmæssigheden af de gældende krav for markedspladser. 
Ordføreren glæder sig på den ene side over Kommissionens overordnede må om at sikre, at al 
organiseret handel sker på regulerede markedspladser, men på den anden side beklager han, at 
Kommissionen ikke overtog et af de vigtigste spørgsmål i Parlamentets beslutning, nemlig 
ikke at indføre en ny kategori af markedspladser, men i stedet at tilpasse kravene til de 
handelssystemer, der indførtes ved MiFID I: regulerede markeder, multilaterale 
handelsfaciliteter og systematiske internalisatorer.

Ordførerens holdning

Ordføreren støtter Kommissionens forslag om at udvide anvendelsesområdet for 
bestemmelserne i MiFID-direktivet, da han er tilhænger af at lukke alle huller i regelsættet, 
således at der ikke er dele af markedet, som forbliver ureguleret.

Mens MiFID I sondrede mellem tre kategorier af organiserede handelssystemer – som nævnt 
ovenfor regulerede markeder, multilaterale handelsfaciliteter og systematiske internalisatorer 
– indfører Kommissionen nu en fjerde kategori, der betegnes organiseret handelsfacilitet 
(OHF). For alle markedspladser er der identiske før- og efterhandelskrav og omtrent identiske 
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krav vedrørende organisatoriske aspekter og markedstilsyn. Den væsentligste forskel mellem 
regulerede markeder og MHF'er på den ene side og OHF'er på den anden er, at der for 
OHF'ers vedkommende indgår en vis skønsmargen med hensyn til, hvorledes en transaktion 
bør udføres. Ordføreren sætter spørgsmålstegn ved, om oprettelsen af en ny kategori er den 
rette måde at inddrage organiserede markedspladser, som ikke er omfattet af de allerede 
eksisterende kategorier. For ikke at skabe nye smuthuller foreslår han at begrænse OHF-
kategorien til ikke-aktieinstrumenter. Ordføreren foreslår desuden, at "bilaterale" og 
"multilaterale" systemer defineres klarere, således at der opnås en nøjagtig sondring mellem 
bilateral og multilateral handel, og det sikres, at markedsaktørerne er omfattet af korrekte 
regler.

Ordføreren noterer sig bestemmelserne om adgang til markedsinfrastruktur. Han mener, at 
en sådan adgang kan give anledning til problemer i form af fragmentering af likviditet, eller 
hvis den indebærer interoperabilitet, og at tilsynsmyndighederne derfor skal gribe ind for at 
forhindre, at disse problemer opstår, således som det konstateredes i EMIR.

I henhold til MiFIR-forslaget bør kravene om før- og efterhandelsgennemsigtighed udvides 
til også at omfatte aktielignende produkter og ikke-aktieinstrumenter. Da ordføreren er 
tilhænger af foranstaltninger, der øger gennemsigtigheden, støtter han denne tilgang og 
tilpasser blot muligheden for undtagelser for ikke-aktieinstrumenter. Kommissionens 
foreslåede forpligtelser med hensyn til indberetning af transaktioner til de kompetente 
myndigheder omfatter et nyt krav for regulerede markeder, multilaterale handelsfaciliteter og 
organiserede handelsfaciliteter om at opbevare data om ordrer, således at 
tilsynsmyndighederne har adgang hertil i mindst fem år. Ordføreren støtter disse forslag.

Ifølge Kommissionen kan de kompetente myndigheder fastsætte permanente forbud mod 
finansielle produkter, aktiviteter eller praksisser i koordination med ESMA. Desuden kan 
ESMA fastsætte midlertidige forbud mod eller restriktioner for produkter, praksisser og 
tjenesteydelser. Ordføreren tvivler på, om muligheden for blot efterfølgende at forbyde 
produkter eller tjenesteydelser er tilstrækkelig til at sikre stabilitet på finansmarkederne eller 
investorbeskyttelse, og han foreslår derfor to tilføjelser. For det første bør ESMA eller de 
kompetente myndigheder ikke blot overvåge finansielle instrumenter, men tillige 
investeringsprodukter, hvilket også omfatter strukturerede indskud. For det andet bør ESMA 
eller de kompetente myndigheder ud over muligheden for at fastsætte forbud mod eller 
restriktioner for produkter, der allerede er markedsført, også kunne fastsætte restriktioner eller 
forbud af forsigtighedsgrunde, inden et investeringsprodukt eller finansielt instrument bringes 
i omsætning. ESMA og de kompetente myndigheder bør desuden meddele, hvis agter at 
forbyde et investeringsprodukt eller finansielt instrument af forsigtighedsgrunde, således at 
der inden for en vis tidsfrist kan foretages ændringer af det pågældende instrument eller 
produkt.

Endelig nedbringer ordføreren antallet af delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, 
da han mener, at større politiske beslutninger bør træffes af Parlamentet og Rådet inden for 
den almindelige lovgivningsprocedure, og han præciserer, inden for hvilke frister ESMA skal 
forelægge udkast til de krævede forskriftsmæssige standarder.


